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I n ohygglig natt — dr Mot
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— Det var verklig tur att elds-

vådan i fastigheten Kungsgatan 66

natten till lördagen Icke kom jtt

kräva dödsoffer: om de I den eld-

härjade lagenheten boende Icke

v Ms så snabbt, så hade de il-

kerligen fatt svårt att taga sig ut

ur den brinnande lägenheten.
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SVENSKA DAGBLADET
Lördagen den 19 September 1936

läkarvåning.

eldsvåda

Bergmans

bostad.

De hemmavarande

lyckades rädda sig

med knapp nöd.

En häftig eldsvåda utbröt vid

halvtretiden natten till lördagen i

dr Elof \V. Bergmans bostad,

Kungsgatan 06. De hemmavaran-

de medlemmarna ;«v familjen över-

raskades under sömnen av branden

och lyckades med knapp nöd räd-

da sig från att innebrännas. Del

tog brandkåren en dryg timme in-

nan oiden hunnit t ransa . Den

stora våningen, som bestod av ett

tiotal rum, blei så gott som full-

Ständlgl förstörd av elden, röken

OCb vattnet. Bland annat torde ett

kontantbelopp om 2 000 kronor i

sedlar blivit lågornas rov.

Kloekan var tjugu minuter i
tre p

Iö< gsmorgonen, dä brandkaren kal-

lades till linset Kungsgatan 66, där eld

utbrutit i tredje våningen, Prån Kung
holmens och Johannes stationer sän-

des fyra vagnar till brandplatsen. Vid

andkarens ankomst vai iå gott 30m

Ii. >la ire.l je våningen övertänd.

Släckningsarbete! som leddes av

brandchefen, kapten Selldén, stötte till

en bör.ian på stora svårigheter. Den

intensiva röken hindrade brandmännen
•ill arbeta utan gasmasker. Två slam.

ledningar lades ut och massor av Nat-

ten vräktes över eldhärden. Värsl ra-

sade branden ål gårdsiden som tidvis

var som ett enda t lammande eldhav.

i pter någon i immes tid hade man docls

lyckats begränsa elden och all vi. lare

l;ua Pör brandens spridning till niir-

liggande lägenheter var undanröjd.

Dr Bergman som jämte Bin familj

bebodde den ti<> rum stora lägenheten

hade då Cåtl allt sitt bohag fördärvat

av eld, vatten och rök, Ett stor! biblio-

tek hade tur torts u\ lärorna ävensom

etl omfattande släktarkiv, En av fa-

miljens medlemmar, löjtnant Bergman,
hade pa torsdagen erhållit en remi

Oin - »»00 kr., vilken summa lian hade

fön B i ad i sitt rum. A \ m delta l)eh»|»P

brann upp.
Dm bran. len. -i.in spred sifcr med en

Eöi i ju ande ba stighi I . föral upptäi ktes,

befa rade man att ' lera per "ner <>\ ei

LskatS ai ilden oeh v j lvekal taga

(j ut. Dr bätl re \ isade d< I ig att

alla. om I ades i lägenheten, i tid

alarmei a1 och sålunda lyekal rädda

ig i. ;in att innebränna -. fa en några
ml illiggandi I enheter \ oi o stundtal
ii i U hotade av branden, varför de

nu sto ut rj mma
i *Öi t

' id i ' i atiden p8 morgonen \ a i

elden alldeles läi i« ' I Ii andvaima rn

kunde åtei \ ända el ter atl ba lämna!
na"i :i man kvar mn \ aki
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AFTONBLADET Lördagrn den 1? Septembc r 1936

* '«éj*rf

I

3 nära döden
vid

brand i natt.
Minst tre människor — en liten flicka,

husföreståndarinnan fröken Nyborf och
löjtnant Berumän — voro nära att bli in-

nebrända vid eldsvadan i natt hos dr

Bergman, Kungsgatan 66.

Brandkaptcn Skogsberg, den förste på
brandplatsen, förklarar för Aftonbladet
alt både flickan och fröken Nyborg tro-

ligen omkommit om de väckts blott fem
eller tio minuter senare. När brandkå-
ren kom voro nämligen två av våningens
rum så övertända, att lågorna slogo ut och
nästan spärrade vägen till trappan för

barnet och dess vårdarinna.

Även löjtnant Bergman var i livsfara.

Hans rum är nu en enda hög av brän-
der, men elden kan enligt brandkapten
Skogsbergs uppfattning icke ha uppstatl
där, ty dä hade löjtnanten kvävts av r<>-

ken. som var oerhört intensiv.

Branden, som uppstod vid >*3-tiden i nat ,,

bekampadas framgångsrikt av Johannes
brandkår. 14 man utom befälet brandchefen
Selldén och kapten Skogsberg. Även
Kungsholmsstfitionen kom till platsen, men
kunde nästan omedelbart återvända. V.d
8-tiden på morgonen leunde eldsvådan anses
fullkomligt släckt. Vattenskadorna äro
praktiskt taget inga. men röken i läkarvé-
ningen förstörde hela köksinredningen och
en del av inventarierna

i jungfrukammaren

Stor samling familje-
Papper förstörd.

- Gå försiktigt! förmanade en av de tv*
poliskonstaplarna på vakt, när Aftonbladets
medarbetare på lördagsförmiddagen hälsade
På hos dr Elof W.. Bergman.
Och konstapelns uppmaning var verkli-

gen av nöden. Visserligen är det praktiskt
taget bara två av doktorns rum, som brun-
mt. nämligen serveringsrummet och sonen-
löjtnantens, men dar voro skadorna desto
•torre. I löjtnantens rum brann nämligen
inte bar. 2.000 kr. kontant, utan även ensamling oersättliga familjepapper, som löjt-
nanten använt flera år pé att hopbringa.
De brunna rummen ligg. *t höger in-
"'•" trappuppgången. Där kommer manfom ,n i en hten tambur - den tio rumtor. våningen har två ingångar - och da, -Tån in

, serveringsrummet. Därifrån le-^ en dörr fil *«* rum som ,fönster It gårda-idan och ,k,H från detta
"**? en *ma » «*"« ligger koket

«n bild av förödelsens styggelse i dag. Sor-

1 snal,^ , °^
f'a8k0r ipruckn« •«« n.d-

" Sva?T " cnd
* brå* »v brMn<»«rån vaggar och tak. Löjtnantens rum se,"•»dant ut. Da, förvarade, .om sa* en

h hållet blivit lågorna, rov. Vidare fandär brandnatten 2.000 kronor kontant, somojtnanten förut på dagen fån av tn k.„

måste h?T
f°rV4,rad*S

'

e" ",4nbok -n

<"/ ökning 4v rumniM
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SORGMARSCH SV. PSALM 174 12-14

ur Eroica symfonien av Ludvig van Beethoven

J. O. Wallin

SOLOSÅNG
Hvis du har värme Tanker
spar ei paa milde Ord
giv mange, giv i blinde

thi husk, du skal forsvinde

snart i den tause jord.

Den Kjaerlighed du foler

lad ord i Flammer slaa

Skynd dig, betaenke dig icke

om nogle ojeblicke,

kan vid en Grav du staa,

Hvis du har värme Tanker
spar ei paa milde Ord
Den Kjaerlighed du foler

lad ud i Flammer slaa.

Sann tro på Gud och på hans ord
Och kraft att göra gott

Och frid i himmel och på jord

Är kristnas kall och lott

Till denna lott till detta kall

Mig nåd, o Jesu, giv

Då vet jag vad jag göra skall

Att få ett evigt liv.

I dig är Faderns välbehag,

I dig vår salighet

O Jesu krist, i går, i dag
Och i all evighet.

BEGRAVNINGSMÄSSA

SOLOSÅNG Sv. Psalm 569 1, 4

texten J. O. Wallin tonsatt G. Nordqvist

SV. PSALM 472 1, 2 N. F. S. Grundtviq J. A. Eklund

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
Till liv förutan like.

Därför så länge världen står.

Det efter vinter kommer vår
Också i andens rike.

Som fåglars kör i lund och mark
Besjunger våren, blid och stark,

Och livets alla under,
Vi må besjunga med varann
Hans liv, som döden övervann
I påskens morgonstunder.

SV. PSALM 475 9, 10 P. Gerhardt J. von Duben
C. O. Angeldorff Bearb. 1911

Låt anden din mig bliva när,

Så att ett träd jag ständigt är,

Som goda frukter giver.

Förlän att jag, en planta grön

En saronslilja, täck och skön
Uti din vård förbliver.

Behåll mig till ditt paradis

Och låt mig på de trognas vis

I dina gårdar grönska.

Låt mig få tjäna dig allén,

I trohet sann, i kärlek ren,

Så vill jag mer ej önska.

SOLOSÅNG Litanei av Fr. Schubert

ORGELSOLO Våren av E. Grieg

JORDFÄSTNINGSAKT ELEGIE H. Alfvén
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